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Hang figyelmeztető rendszer / Vészkijáratot mutató hangjelző
BEKÖTÉS
0

Ha a rögzített hang megszólal, akkor a bekapcsolást jelző LED és a
piros LED világít.

A készülék felépítése:
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Tartókonzol
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Hangszóró bemenet
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Mikrofon bemenet
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Tartalék bemenet
Amikor a piros LED kialszik, a rögzítés befejeződik. Távolítsa el a
Hang rögzítés jumper "D" Jumper kapcsolót, majd a készülék visszajátsza a rögzített felvételt.
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Hang rögzítés a beépített mikrofon segítségével:
Kapcsolja be az eszközt. A mikrofon használatához aktiválja az
"F" Jumper kapcsolót.
Hang üzenet rögzítéséhez aktiválja a "D" Jumper kapcsolót,
ezután a hang rögzítése elindul, ami közben a piros LED világít.

Hang rögzítés a tartalék bemeneten keresztül:

Kapcsolja be az eszközt. A tartalék bemenet aktiválásához
távolítsa el az "F" Jumper kapcsolót.
Csatlakoztassa az audio kábelt a "C" bemenetbe.
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Hang üzenet rögzítéséhez aktiválja a "D" Jumper kapcsolót,
ezután a hang rögzítése elindul, ami közben a piros LED világít.
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Amikor a piros LED kialszik, a rögzítés befejeződik. Távolítsa el a
"D" Jumper kapcsolót, majd a készülék visszajátsza a rögzített felvételt.

Rögzítse
az
eszközt
a
tartókonzolra a "2"-es csatlakozók
segítségével, majd 4 db M4 méretű
fémcsavar és M8 méretű műanyag
anyacsavarral szerelje rá a falra.

Hang felvétel törlése:

Kapcsolja be az eszközt. Aktiválja a "D" Jumper kapcsolót,
ezután a rögzített hang felvétel törölve lesz.
Megjegyzés: A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a "D"
Jumper kapcsoló el legyen távolítva, különben a rögzített felvétel
törlődni fog.

Zárja be a burkolatot.
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Helyezze a hangszórót a készülék
aljára két csavar segítségével.
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